
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 
Kusthöjden, Härnösand    2006-08-29 
 
 
Närvarande: Eva Törnqvist, Anne Edblad, Elvy Jönsson, Eva Löfqvist, Maria Hansson och 
Kristina Eriksson. 
Ej närvarande: Johanna Sjölund, Peter Nordin och Monica Lundqvist. 
 
 
§  48.  Mötets öppnande  Ordförande Eva Törnqvist hälsade alla välkomna till 
   styrelsemötet och förklarade det öppnat. 
 
§  49.  Val av Justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Anne Edblad. 
 
§  50.  Dagordning Till föreslagen dagordning tillades punkt 13, 

”Instruktörsutbildning”. Därefter godkändes  
   dagordningen. 
 
§  51.  Protokoll  Föregående mötes protokoll genomlästes och 
   godkändes. 
 
§  52.  Ekonomi Kassören redovisade den nuvarande Balans- och 

Resultatrapporten, som gäller för regionen. 
 
§  53.  Skrivelser  Ingående skrivelser: 

 Mittlabbens Årsmötesprotokoll 2006-02-05 
Skrivelser från HS sekreterare angående  
FART- Fågelhundsarbetstest och Regionbrev 4/06 
Skrivelse angående ”Kollektiv Klubbförsäkring 
nr9007973” 
Medlemsmatrikel 0607 
Medlemsmatrikel 0608 

 
   Utgående skrivelser: 
   Mittlabbens Årsmötesprotokoll 2006-02-05 
 
§  54.  Working Test Maria Hansson meddelade att Working Testet hade 

gått bra att genomföra. Ekonomiskt hade det inte 
varit, så lönande. 

 Mötet diskuterade hur man skulle förfara med 
deltagarnas startande i de olika klasserna. 

 
§  55.  FART Maria Hansson redovisade vad ”FART” innebär och 

gick sedan igenom upplägget steg för steg samt 
utbildningen till instruktör för detta. 

 Annons för denna utbildning kommer att finnas i 
både Apportören och Labradoren. Men även  en 
annons för denna utbildning skall sättas ut på 
hemsidan. 



§  56.  Fäviken Game Fair Elvy Jönsson rapporterade att hon och Bertil Jönsson 
samt Eva Törnqvist varit på Fäviken Game Fair. 
Mittlabben delade monter med SSRK under de tre 
dagarna och antalet besökare var stort. Mötet beslöt 
att även vara med nästa år men då ha egen monter. 

  
§  57.  Utställning/  Utställnings ansvarig Maria Hansson gick igenom 

Prova på dag punkterna för utställningen och vilka som skulle 
hålla i vad. 

    
§  58.  KM Viltspår Anne Edblad talade om att inga anmälningar hade 

kommit in. Mötet diskuterade vilka orsaker som kan 
ha att göra med att inga anmälningar inkommit. 

 
§  59.  Valp/ I Örnsköldsvik är det efterfrågan på kurser men  

Lydnadskurs på grund av att ingen just nu kan hålla i någon form 
av kurs, så beslöt mötet att skjuta på kurserna tills 
vidare. I Bispgården kommer det att bli en 
fortsättning på lydnadskursen, som kommer att bli till 
våren 2007.  

 
§  60.  Instruktörsutbildning Eva Törnqvist tog upp frågan om det var någon som 

visste om det skulle bli någon kurs för att bli 
instruktör och vad den innehöll.  

 Mötet diskuterade frågan och skulle återkomma till 
den. 

 
§  60.  Övriga frågor  Inga övriga frågor. 
 
§  61.  Nästa möte  Nästa möte blir lördagen den 25 november, kl. 13.00,  
   Västgården, Judeby. 
 
§  62.  Mötets avslutande  Ordförande Eva Törnqvist tackade för visat  
   intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
 
 
  Vid protokollet 
 
 
  ……………………………. 
  Eva Löfqvist 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………  …………………………….. 
Eva Törnqvist, Ordförande   Anne Edblad, Justerare 
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